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Harjumaa tehingute koguväärtus ja 
tehingute arv

Harjumaa kinnisvaraturg on ülejäänud piirkondadest 
sammukese eespool ja näitab üldist suunda. On märgata, 
et alates 2009. aasta lõpust on olnud tehinguhinnad 
hüplevad, mis tõestab, et turg on saavutamas tasakaalu-

TALLINNA KORTERITURG

2010. aasta I kvartal näitas kinnisvaraturu stabiliseerumist. 
Alates 2007. aastast on kinnisvaraturgu iseloomustanud 
langustrend. 2010. aasta tehingute arv on langenud 
Harjumaal 2002. - 2003. aasta tasemele. Tehinguhindade 

langus aeglustus 2009. aasta I kvartalist kuni  III 
kvartalini, alates 2009. aasta lõpust on kinnisvaraturg 
stabiliseerumas. Väljaspool Harjumaad on hinnalangus 
veel kohati jätkuv ja muutused toimuvad aeglasemalt.

2010. aasta I kvartali kinnisvaraturu ülevaade

punkti. Samuti saab öelda, et kinnisvaraturg on hetkel 
läbimas turupõhja. Läbi aegade on olnud I kvartal 
võrreldes eelneva aasta IV kvartaliga langustrendis, nii ka 
käesoleval aastal, II kvartal on aga näidanud tõusutrendi, 
mida saab täheldada ka tänavu. 

Harjumaal toimunud tehingute koguväärtus on eelmise 
aasta I kvartaliga võrreldes tõusnud: 2,55 miljardit krooni 
2009. aastal ning  2,59 miljardit krooni 2010. aastal.  
I kvartali tehingute koguväärtuse tipp ulatub 2007. 
aastasse 11,57 miljardi krooniga.

Tehingute arv on I kvartalis samuti mõnevõrra tõusnud: 
2969 tehingut võrreldes eelmise aasta 2124 tehinguga. I 
kvartali tipp tehingute arvu poolest kuulub 2006. aastasse 
7769 tehinguga. 

Kogu hinnalangus on Maa-ameti andmetele tuginedes 
alates 2007. aastast keskmiselt 50%.

Allikas: Maa-amet

Tallinna korterite tehingute arv

HARJUMAA KINNISVARATEHINGUD 2001 – 2010

Allikas: Maa-amet

Tallinna korteriturul on ruutmeetrihinnad võrreldes 
2009. aasta I kvartaliga langenud 15% ja tehingute arv 
tõusnud 45%. 2009. aasta I kvartalis toimus Tallinnas 
korterite müügitehinguid 884 ja käesoleva aasta I kvartalis 
1294. Siit on näha, et kuigi protsentuaalselt on tõus 
märkimisväärne, on baasnumbrid siiski väikesed. 2009. 
aastal toimus Tallinnas korterite müügitehinguid kokku 
4770, mis on ligikaudu 30% vähem, võrreldes 2008. 
aastaga.

   Tallinn
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Kaalutletud keskmised ruutmeetrihinnad on Tallinnas 
toimunud 2010. aasta I kvartali korteritehingutel 
2 500 kr/m2, eelmise aasta samal ajal aga 14 500 kr/ m2. 
Linnaosade kaupa on ruutmeetrihindade erinevused 
märgatavad. Hinnatuimad on korterid vanalinnas, 
Kadriorus, kesklinnas ja Pirital. Magalarajoonidest 
on eelistatud Kristiine, seejärel Nõmme, Mustamäe, 
Haabersti, Lasnamäe ja Põhja-Tallinna piirkond.

Tallinna korteriturg 2004 - 2010

Kaalutletud keskmine ruutmeetrihind

Allikas: Maa-amet

Allikas: Maa-amet

Viimase kvartali jooksul ei ole korterite hinnad Tallinnas 
oluliselt muutunud. Kuna kinnisvaraturg on jõudnud 
viimaste aastate madalaimale tasemele, on tunda ostuhuvi 
suurenemist, mis on omakorda tinginud pakkumishindade 
vähese tõusu. Kuna hinnad on olnud pidevas muutuses, 

on müüjatel keeruline kohaneda ja võib tekkida 
olukord, kus sama tüüpi kinnisvara pakkumishinnad 
erinevad mitukümmend protsenti. Siiski määrab turg 
objektile õiglase hinna, mis viib asjaoluni, et pakkumis- ja 
tehinguhinnad erinevad teineteisest üldjuhul 10-15%. 
Anomaaliaid esineb siiski ka tehinguhindades. Kuna turg 
on kohati ebaühtlane ning tihtipeale on kiirmüügi vajadus, 
võivad sarnaste objektide tehinguhinnad erineda kuni 30%. 

Tingitud hetkelisest turupõhjast, on eelkõige madalad 
hinnad meelitanud Eesti kinnisvaraturule ka suure osa 
välisinvestoreid, kes soetavad kinnisvara investeerimise 
eesmärgil. Peale välismaalastest huviliste on aga turul 
ka suur hulk kohalikke investoreid, kes tajuvad, et on 
just kõige õigem aeg investeerida kinnisvarasse. Enamik 
ostjaskond on aga inimesed, kes on oodanud turupõhja, 
et soetada võimalikult soodsate laenutingimustega ja 
võimalikult hea hinnaga kodu. 

   Tallinn
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2010. aasta üüriturgu iseloomustab stabiilsus. Üüriturul 
on hindade langus 2008. aasta sügisesest kuni 45% kogu 
Eestis. Alates kevadest 2009. aastal aeglustus üürihindade 
langus, sügiseks olid  üürihinnad  stabiliseerunud ning 
kõikumine minimaalne. 2010. aasta I kvartali lõpuks on  
üürihinnad kindlalt paika loksunud piirkonnast olenemata 
ning trendiks on jätkuv stabiilsus.

Üürikorteri valikul on uuesti saanud trendiks n-ö pärli 
otsimine, mille eest ollakse nõus maksma küsitavat 

Harjumaa eramutega on 2010. aasta I kvartalis tehtud 260 
tehingut, mis on 100 tehingut rohkem kui aasta tagasi ning 
200 tehingut vähem kui tehingute tipu ajal. Enim tehinguid 
toimub Nõmme, Haabersti ja Pirita linnaosades ning 
väljaspool Tallinna Viimsis. 

Vaatamata juba mõned aastad kestnud hinnalangusele ei 
ole paljud müüjad jätkuvalt nõus hindu piisavalt langetama 
ning seetõttu on tihtipeale pakkumised ülehinnatud. Paljud 

üürihinda. Võib öelda, et üürnikud on üsna teadlikud 
üüriturul toimuvast, kuna hindavad kõrgelt just head hinna 
ja kvaliteedi suhet. Üüriturul on nõudlus kaasaegse või 
uue siseviimistlusega korteri järele, kus kommunaalkulude 
suurusjärk on mõistlik ning korter ei ole üüriga 
paralleelselt ka müügis. Üürikorteri väljaandmise aeg on 
pikenenud võrreldes eelnevate perioodidega. Kui 2009. 
aasta I poolaastal oli see keskmiselt 6 kuud, siis 2010. 
aasta keskmiseks üüriperioodiks on kujunenud 12 kuud. 

Kesklinn Vanalinn Äärelinn, vana maja Äärelinn, uusehitis
1- toalised 2000 - 3000 kuni 4000 kuni 2000 kuni  3500
2- toalised 3000 - 4000 kuni 5500 kuni 3000 kuni 4500
3- toalised 3500 - 8000 10 000 - 15 000 kuni 3500 kuni 5000
4- toalised al 5000 alates 15 000 kuni 3500 alates 5000

Allikas: Uus Maa Kinnisvarabüroo

Üürikorterid

HARJUMAA ERAMUD

Hoonestamata elamumaa tehingud Harjumaal

müüjad muudavad oma plaane ning jätavad maja või krundi 
hoopis müümata, kui soovitud hinda ei saada.

Tallinna keskmisest kõrgemalt hinnatud elamupiirkondades 
(Pirita, Kakumäe, Nõmme, Kristiine) toimuvad tehingud 
uute eramutega vahemikus 2 500 000 – 4 000 000 krooni. 
Vanemate eramutega toimuvad tehingud vahemikus 
1 700 000 – 3 500 000 krooni.

Allikas: Maa-amet
Vääna-Jõesuus leidub mitmeid kauneid suvilaid

   Harjumaa
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Põhja-Tallinna linnaosas on tehinguaktiivsus võrreldes 
2009. aasta I kvartaliga tõusutrendis, kuid on olnud 
hüplev III ja IV kvartalis. Tehinguhinnad on stabiilsed 
ning pigem isegi kasvavad. Ostjaskond on suures osas 
kindlate soovidega ja väga hinnateadlik, mis põhjustab 
palju tingimist. Enim nõudlust on Pelgulinna ja Kalamaja 
2-toalistele korterite järele, mis on keskmisest paremas 
seisukorras. Tehinguhinnad on väga erineva tasemega, 
sõltuvalt asukohast, elamu tüübist, elamu seisukorrast 
ning korteri seisukorrast. On tehtud ka tehinguid, kus 
uued korterid on müüdud rohkem kui 20 000 krooni eest 
ruutmeetri kohta. 

Nii kesklinnas, Kadriorus kui vanalinnas on tehingu-
aktiivsus võrreldes eelmise aasta esimeste kvartalitega 
oluliselt kasvanud. Kui korteriomandite tehinguid 
kesklinnas on käesoleva aasta I kvartalis toimunud üle 
300, siis Kadriorus toimus üle 30 ning vanalinnas alla 
20. Kaalutletud keskmine ruutmeetri hind I kvartalis 
kesklinnas oli 18 000 krooni, Kadriorus 25 000 krooni 
ning vanalinnas 33 000 krooni.

Nõudlus on eelkõige 2- toaliste kesklinna korterite 
järele, vanalinna heas seisukorras majades paiknevate 
korterite järele, mis on turuväärtuse hinnaga pakkumises 
ning suuremate perekorterite järele. Lisaks eelistatakse 
kortereid koos autokohtadega. Autokohad uutes majades 
on väärtuses 100 000 - 200 000 krooni. Kesklinna 
piirkonnas on tunda, et ostjaskond on küll kindlate 
soovidega, kuid soovitakse olla kindlad, et tehingu hind 
vastab turuväärtusele. 

Kvaliteetsed korterid Põhja puiesteel on 
välisinvestorite seas väga populaarsed

Malmi tn renoveeriud kortermajas saab koduomanik 
teha sisekujunduse vastavalt oma maitsele

PÕHJA-TALLINN

KESKLINN

Põhja-Tallinna korterite hinnatase 2010. aasta I kvartal (kr/m2)
Remontimata Remonditud Uued korterid

8 000 - 11 000 11 000 - 18 000 18 000 - 20 000

Kesklinna korterite hinnatase 2010. aasta I kvartal (kr/m2)
Remontimata Remonditud Uued korterid

Südalinn ja Kadriorg 11 000 - 20 000 20 000 - 28 000 25 000 - 35 000

Kesklinna lähipiirkond 10 000 - 15 000 15 000 - 22 000 20 000 - 25 000

Allikas: Uus Maa Kinnisvarabüroo

Allikas: Uus Maa Kinnisvarabüroo

Põhja-Tallinn   Kesklinn
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Nii Mustamäe, Kristiine kui ka Nõmme linnaosas on 
korterite tehinguaktiivsus võrreldes 2009. aasta 
I kvartaliga kasvanud. Mustamäel on toimunud tehinguid 
35% rohkem eelmise aasta I kvartalist, Kristiines 71% 
rohkem ning Nõmmel üle 3 korra rohkem. Kaalutletud 
keskmine ruutmeetrihind on jäänud eelmise aastaga 
võrreldes stabiilseks, olles 2010. aasta I kvartalis 
Mustamäel 12 000 krooni, Kristiines ja Nõmmel 13 000 
krooni. Nõmme ja Kristiine turg on hinnataseme poolest 
suhteliselt võrreldavad. Nõudlus on antud piirkondades 
heas seisukorras või kapitaalremonti vajavate korterite 
järele. Eelistatumad on korterid, mis paiknevad heas 
seisukorras majades, isegi kui nende eest tuleb kõrgemat 
hinda tasuda. 

LÕUNA-TALLINN

Kristiine linnaosas on kõrgemalt hinnatud Linnu ja 
Nõmme tee ümbruse kõrvaltänavad, madalamalt 
aga korterelamurajoonid ja tootmispiirkondade 
lähedus, ka kesklinnast kaugemal asuvad piirkonnad 
nagu Tondi ja Järve. Nõmmel on kõrgemalt hinnatud 
kesklinnale lähemal paiknev osa ja vaiksed rohelised 
eramute piirkonnad. Pääsküla ja Männiku piirkond on 
mõnevõrra madalamalt hinnatud. Mustamäe-siseselt on 
hinnatud Siili piirkond, mis paikneb kesklinna ja Kristiine 
eramupiirkonna läheduses.

Nõmme ja Kristiine uued optimaalse suuruse ja keskmise 
suurusega krundiga eramud on vahemikus 3 000 000 – 
4 500 000 krooni, vanemad eramud 2 000 000 - 2 500 
000 krooni. Krundid on väärtuses orienteeruvalt 1000 
krooni ruutmeetri kohta, sõltuvalt asukohast ja suurusest.

Mustamäe korterite hinnatase 2010. aasta 
I kvartal (kr/m2)
Remontimata Remonditud

1- toalised 10 000 - 11 500 11 500 - 13 500

2- toalised 10 000 - 11 500 11 500 - 14 000
3- toalised 9 000 - 11 000 11 000 - 12 500
4- toalised 9 000 - 11 000 11 000 - 12 500

Allikas: Uus Maa Kinnisvarabüroo

Kristiine ja Nõmme korterite hinnatase 2010. aasta I kvartal  (kr/m2)
Remontimata Remonditud Uued korterid

9 000 - 12 000 12 000 - 15 000 15 000 - 25 000

Allikas: Uus Maa Kinnisvarabüroo

Lehe tn arendus Kristiines on 
sobiv ostjale, kes hindab uut ja 

värskelt valminud kodu

   Lõuna-Tallinn
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Haabersti piirkonnas on tehingute arv samas suurusjärgus 
eelmise aasta I ja II kvartaliga, III ja IV kvartal näitas 
kasvutrendi. Nõudlus on enim 2-toalistele korteritele 
odavamas hinnaklassis ja uute korterite järele. Kevade 
tulles on kasvanud nõudlus suvilate ja elamukruntide 
järele, mis on aastaajast tingitud. 

Tehinguaktiivsus Viimsi vallas on viimases kvartalis 
tõusnud. Tehingu-  ja pakkumishindade vahe ei ole enam 
nii märgatav, seda eriti korterite osas. Nõudluski on 
suurim korterite järele, eelkõige odavama hinnaklassi 
korteritele. Nõudlus on kasvanud ja soovitakse osta head 
korterit väga hea hinnaga. Palju on ostuhuvilisi, kes ei ole 
ühes piirkonnas kinni ja sellisel juhul läheb konkureerivate 
müügipakkumiste arv väga suureks. Nagu kevadele 
omane, on tunda nõudluse kasvu ka elamukruntide järele, 
samuti odavamate suvilate järele. Tunda on, et majade 
omanikud ei ole valmis hinda sellele tasemele langetama, 

Eramute tehinguaktiivsus on 2009. aastaga samal tasemel. 
Hinnavahemik uutel eramutel on 3 000 000 – 5 000 000 
krooni, vanematel heas seisukorras eramutel 1 900 000 
– 3 000 000 krooni. Kõrgemalt hinnatud piirkonnad on 
Kakumäe ja Merirahu.

LÄÄNE-TALLINN

IDA-TALLINN

Pirita linnaosa ja Viimsi vald

Haabersti korterite hinnatase 2010. aasta I kvartal (kr/m2)
Remontimata Remonditud Uued korterid

1-toalised 9 000 - 11 000 11 000 - 12 500 15 000 - 18 000

2- toalised 9 000 - 11 000 11 000 - 13 000 15 000 - 19 000
3- toalised 8 500 - 9 500 9 500 - 11 500 14 000 - 19 000
4- toalised 8 500 - 9 500 9 500 - 11 000 13 000 - 18 000

Allikas: Uus Maa Kinnisvarabüroo

Allikas: Uus Maa Kinnisvarabüroo

Allikas: Uus Maa Kinnisvarabüroo

kus nõudluskõver liigub. Pakkumises on maju suhteliselt 
palju, kuid enamik neist liialt kõrge hinnaga, mistõttu ka 
tehingute arv ei ole suur. 

Viimsi ja Pirita piirkonnas on väga suured hinnaerinevused 
just looduslikest erinevustest tingitult. Mereäärsed 
kinnistud on väga kõrgelt hinnatud. Korterelamutest 
hinnatakse kõrgelt Padriku elurajooni. Vanades suvila-
piirkondades asuvad krundid ja majad omavad madalamat 
väärtust võrreldes uute korraliku infrastruktuuriga 
rajoonidega. 

Pirita korterite hinnatase 2010. aasta I kvartal  (kr/m2)
Remontimata Remonditud Uued korterid

13 000 20 000 25 000 - 35 000

Viimsi korterite hinnatase 2010. aasta I kvartal  (kr/m2)
Remontimata Remonditud Uued korterid

10 000 11 000 - 12 000 14 000 - 15 000

Lääne-Tallinn   Ida-Tallinn
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Pirita linnaosas toimub tehinguid vanemate heas seisu-
korras eramutega vahemikus 2 000 000 – 3 500 000 
krooni ning uute eramutega vahemikus 2 500 000 - 
4 000 000 krooni. Viimsis toimuvad tehingud uute 
eramutega vahemikus 2 500 000 – 3 000 000 krooni ja 
vanemate heas seisukorras elamutega vahemikus  
2 000 000 – 2 500 000 krooni. Viimsis on hinnatuimad 
Rohuneeme tee mereäärsed krundid.
 

Merivälja tee korterelamu asub 
männimetsade, liivaranna ja 

terviseradade naabruses 

Lasnamäe linnaosa oli korterite müügitehingute 
arvult 2010. aasta I kvartalis teisel kohal, samuti püsib 
Lasnamäe pakkumiste arvult esirinnas. Võrreldes 2009. 
aasta I kvartaliga, on tehingute arv tõusnud 60%, kuid 
kaalutletud keskmine ruutmeetrihind langenud 15%. 
Alates II kvartalist on keskmine hinnatase stabiilne. 
On märgata, et turg on aktiivne, enim on nõudlust 
3- ja 4-toaliste korterite järele, mis on hea hinnaga, 
kuid keskmisest kehvemas seisukorras. Jätkuv nõudlus 
on ka 1- ja 2-toalistele heas seisukorras korteritele. 
Turul on peamiselt tõsise huvi ning kindlate soovidega 
kliendid, seetõttu juhtub ka tihti, et ollakse nõus maksma 
turuväärtusest kõrgemat hinda. 

Lasnamäe linnaosa

Lasnamäe korterite hinnatase 2010. aasta I kvartal (kr/m2)
Remontimata Remonditud Uued korterid

1-toalised 9 000 - 12 000 12 000 - 13 500 15 000 - 16 000

2- toalised 9 000 - 11 500 11 000 - 13 000 15 000 - 16 000
3- toalised 8 500 - 10 500 10 000 - 12 000 15 000 - 16 000
4- toalised 8 000 - 9 000 9 000 - 10 000 15 000 - 16 000

Allikas: Uus Maa Kinnisvarabüroo

Lasnamäe linnaosa saab jagada kolmeks osaks: ees-, 
kesk- ja lõpuosa. Lasnamäe eesosa keskmisest madalam 
hinnatase on tingitud sealse piirkonna ebaühtlasest ja 
vanemast hoonestusest, erineva sotsiaalse taustaga 
elanikkonnast ning keskmisest kõrgemast kriminaalsuse 
tasemest. Lasnamäe keskosa on hinnatud oma hea 
infrastruktuuri poolest ja paiknemise tõttu kesklinnale 
suhteliselt lähedal, miinuseks saab tuua väiksema 
privaatsuse ning nn kivilinnaku olemuse. Lõpuosa on 
hinnatud tänu seal paiknevatele uutele korterelamutele, 
rohkele rohelusele ja Pirita-Kose piirkonna lähedusele.

   Lasnamäe
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VILJANDI
Võrreldes 2009. aastaga, on tehinguaktiivsus jäänud 
samale tasemele, samas näitab märtsi lõpp tehingute 
arvu tõusutrendi. Samuti näitab väikest tõusutrendi 
tehingute hinnatase, mis on tingitud eelkõige nõudluse 
suurenemisest. Enim on nõudlust heas korras väiksemate 
korterite järele, lisaks on hakanud ostjatele huvi pakkuma 
majad, kuna majade ehk kallimate objektide hind langes 
kriisi ajal protsentuaalselt kõige rohkem ja seetõttu on 

need objektid praegu ostja jaoks atraktiivse hinnaga, kuigi 
juba on märgata väikest hinnatõusu selles sektoris. Kuna 
on märgata ostuhuvi suurenemist, esineb pakkumises 
olevate objektide hinnaskaalas päris märkimisväärseid 
erinevusi. Pakkumiste hinnad erinevad keskmiselt 10-
20%. Pakkumiste arv võrreldes 2009. aasta I kvartaliga on 
vähenenud. 

Tehinguhinnad vanemate elamute puhul on 700 000 – 
900 000 krooni, heas seisukorras renoveeritud elamute 
puhul 1 500 000  – 1 800 000 krooni ning uute elamute 
puhul 2 500 000 krooni. Elamukruntide osas on turg 
seiskunud, pakkumises on mõned vanad objektid, mis 
ostjale täna huvi ei paku. 

Viljandi korterite hinnatase 2010. aasta I kvartal (kr/m2)
Remontimata Remonditud Uued korterid

1-toalised 4 000 - 5 000 9 000 - 10 000 14 000

2- toalised 3 500 - 6 000 6 000 - 10 000 14 000
3- toalised 5 000 - 6 000 9 000 - 10 000 14 000
4- toalised 5 000 - 5 500 11 000 - 12 500 14 000

Allikas: Uus Maa Kinnisvarabüroo

Üürikorterite hinnatase 2010. aasta 
I kvartal (kr/m2)
Remontimata Remonditud

1- toalised 1 000 1 500

2- toalised 1 500 - 1 800 2 000
3- toalised 1 600 2 000
4- toalised 1 600 2 000

Allikas: Uus Maa Kinnisvarabüroo

Allikas: Maa-amet

Viljandimaal on kõrges hinnas heas korras majad 

Viljandi kinnisvaratehingud 2007 – 2010

   Viljandi
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PÄRNU

Pärnu kinnisvaraturgu iseloomustab 2009. aasta I 
kvartaliga võrreldes langustrend nii tehingute arvu kui 
ka tehingute koguväärtuse osas. Maa-ameti statistika 
andmetel on käesoleva aasta I kvartali Pärnumaa 
kinnisvaratehingute koguväärtus ligi kolm korda 
väiksem kui 2009. aasta samal perioodil. Arvestades, 
et kõik maa-ameti statistikas kajastuvad tehingud ei 
ole vabaturutehingud, on tehingute koguväärtus 2009. 
aasta sama perioodiga võrreldes langenud 2-2,5 korda. 

Tehingute arv on jäänud peaaegu samale tasemele kui 
2009. aasta kolmel esimesel kuul. 

Pakkumiste arv 2009. aastaga võrreldes on oluliselt 
vähenenud, nii ka 2010. aasta I kvartali jooksul, eriti saab 
seda täheldada üürikorterite puhul. Nõudlus on enim 
odavama hinnaklassi (kuni 600 000 krooni) korterite 
järele. Pärnus on kõrgemalt hinnatud asukohad kesklinn ja 
rannarajoon, kus hinnatase on mõnevõrra kallim. 

Pärnu linnas on vanemad elamud on väärtusega 
450 000 – 750 000, renoveeritud elamud 900 000 
– 2 000 000 ning uued alates 2 300 000 krooni. 
Elamukruntide hinnavahemik on 40 – 100 kr/m2 kohta.

Pärnu korterite hinnatase 2010. aasta I kvartal (kr/m2)
Remontimata Remonditud Uued korterid

1-toalised 6 500 8 900 -11 000 12 000 - 14 000

2- toalised 6 500 - 7 700 8 500 - 12 000 15 000 - 22 000
3- toalised 5 500 - 7 000 8 000 - 11 500 15 000 - 19 000
4- toalised 5 000 - 6 000 7 500 - 10 500 15 000 - 17 000

Pärnu üürikorterite hinnatase 2010. aasta I kvartal (kr/m2)
Remontimata Remonditud Uued korterid

1-toalised 800 - 1 000 1 500 2 500 - 3 000

2- toalised 1 200 -1 500 2 000 3 000 - 4 000
3- toalised 1 700 - 2 000 3 000 - 3 500 4 000 - 4 500
4- toalised 1 500 - 2 000 3 000 - 4 000 4 500 - 5 500

Allikas: Uus Maa Kinnisvarabüroo

Allikas: Uus Maa Kinnisvarabüroo

Allikas: Maa-amet

Pärnu Riia tänava korterelamu asub kesklinna vahetus läheduses

Pärnu kinnisvaratehingud 2007 – 2010

   Pärnu

http://uusmaa.ee/est/contact?&search[office]=3
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SAAREMAA

Maa-ameti statistika näitab Saaremaa tehingute arvu 
hüppelist tõusu 2009. aasta IV kvartalist alates. Statistika 
põhjal on 2010. aasta I kvartalis toimunud 550 tehingut, 
mis ületab isegi kinnisvarabuumiaegse tulemuse, enamik 
tehingutest moodustavad siiski mitte vabaturutehingud, 
vaid riigi omandis olevate maade müügitehingud ning 
mitmete arendusprojektide raames toimunud omandi 
ületõstmisega seotud tehingud. 

Hinnaerinevused Kuressaare linna siseselt on 5-10%, 
kõrgemalt on hinnatud Lossipargi, merelähedane, 
kesklinna ning Ida-Niidu piirkond. Vanemad elamud 
on Kuressaares vahemikus 700 000 – 850 000 krooni, 
remonditud elamud 800 000 – 1 500 000 krooni ning 
uued kuni 1 900 000 krooni. Maapiirkonnas on remonti 

Saaremaal on nõudlust enim Kuressaares paiknevate 1- 
ja 2-toaliste korterite järele, mille hinnad on vahemikus 
200 000 – 400 000 krooni. Suur nõudlus esineb ka 
talukompleksidele, mille hinnad on vahemikus 200 000 
– 500 000 krooni ning mis paiknevad Kuressaarest kuni 
25 km kaugusel. Lisaks soovitakse osta suure krundiga 
talukomplekse (alates 20 ha) müügihinnaga kuni 750 000 
krooni.

Saaremaa korterite hinnatase 2010. aasta I kvartal (kr/m2)
Remontimata Remonditud Uued korterid

1-toalised 6 500 - 8 000 9 800 - 11 000 10 000 - 13 000

2- toalised 5 500 - 7 500 9 300 - 10 500 10 000 - 13 000
3- toalised 5 800 - 7 000 9 000 - 10 000 9 000 - 12 500
4- toalised 5 000 - 6 800 8 500 - 9 500 9 000 - 11 000

Üürikorterite hinnatase 2010. aasta I kvartal (kr/m2)
Remontimata Remonditud Uued korterid

1-toalised 1 000 - 1 500 2 000 - 2 800 2 000 - 3 000

2- toalised 1 800 - 2 000 2 500 - 3 000 2 500 - 3 500
3- toalised 1 800 - 2 000 2 000 - 3 000 2 500 - 3 500
4- toalised 1 500 - 2 000 2 000 - 3 000 2 000 - 3 000

Allikas: Uus Maa Kinnisvarabüroo

Allikas: Uus Maa Kinnisvarabüroo

vajavad talukompleksid, kus elamu on ca 60 m2 ja krunt 
ca 2 ha, hinnavahemikus 200 000 – 400 000 krooni 
ning paremas seisukorras talukompleksid kuni 600 000 
krooni. Uued elamud maksavad kuni 1 500 000 krooni. 
Elamukruntide hinnatase on 200 000 – 300 000 krooni 
Kuressaare linnas.

Allikas: Maa-amet
Saaremaal on hinnas vanad talukompleksid

Saaremaa kinnisvaratehingud 2007 – 2010

   Saaremaa
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RAKVERE

Rakveres toimunud tehingute arv on alates 2008. aasta 
IV kvartalist  püsinud stabiilsel tasemel: kõikudes 37 
tehingust kvartalis kuni 59 tehinguni. Korteritega on 
Rakveres toimunud I kvartalis 31 tehingut, kaalutletud 
keskmine ruutmeetrihind oli 7 000 krooni, mis on jäänud 
samale tasemele alates 2009. II kvartalist. Küll aga on 
pakkumiste arv vähenenud eelmise aasta I kvartaliga 

I kvartalis on tehinguhinnad remontimata eramutel 
300 000 - 420 000 krooni, remonditud kujul 890 000 - 
1 700 000 krooni, kuid uusi eramuid 2010. aasta I 
kvartalis müüdud pole. Elamukruntide müügitehingud on 
toimunud ruutmeetrihinnaga 130 – 370 kr/m². 

10% just tüüpkorterite osas, pakkumistest leiab 
palju ka objekte, mis on müügis ebareaalselt kõrgete 
hindadega. Rakveres on suurim nõudlus odavamate 
ja heas seisukorras korterite ning elamute järele. 
Kõrgem hinnatase ja tehinguaktiivsus on Rakvere linnas 
paiknevatel objektidel.  

Rakvere korterite hinnatase 2010. aasta I kvartal (kr/m2)
Remontimata Remonditud Uued korterid

1-toalised 3 500 - 5 000 6 500 - 7 000 10 000 - 15 000

2- toalised 3 500 - 6 000 6 500 - 7 000 7 000 - 13 000
3- toalised 3 000 - 6 000 7 000 - 10 000 7 000 - 13 000
4- toalised 3 000 - 5 500 6 000 - 9 000 7 000 - 13 000

Üürikorterite hinnatase 2010. aasta I kvartal (kr/m2)
Remontimata Remonditud Uued korterid

1-toalised 1 000 1 500 2 000 - 3 500

2- toalised 1 500 1 800 2 500 - 3 500
3- toalised 1 500 2 000 3 000 - 4 000
4- toalised - - -

Allikas: Uus Maa Kinnisvarabüroo

Allikas: Uus Maa Kinnisvarabüroo

Rakvere kinnisvaratehingud 2007 – 2010

Allikas: Maa-amet Rakvere Vene tänaval kvaliteetselt renoveeritud korterelamu

   Rakvere
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JÕHVI

Tehinguaktiivsus Ida-Virumaal on võrreldes 2009. aasta I 
kvartaliga samal tasemel. 2009. aasta I kvartalis oli tehinguid 
550 ja 2010. aasta I kvartalis 541. Samas 2009. aasta IV 
kvartali tehinguaktiivsus oli 659 tehingut ehk eelmise 
kvartaliga võrreldes oli selle aasta I kvartali tehingute 
arvu langus 18%. Jõhvi vallas on I kvartalis toimunud 35 
tehingut, millest 25 tehingut on toimunud korteritega. 

Hinnad on kõrgemad Narvas ja Jõhvis. Narvas on tõusnud 
tehinguaktiivsus märgatavalt, kuid Jõhvis vähehaaval, samuti 
Kohtla-Järvel. Sillamäel on tehinguaktiivsus endiselt madal. 
Suured hinnaerinevused on majade ja soodsas asukohas 

Keskmine eramute hinnavahemik on 250 000 krooni 
vanemate remontimata eramute puhul kuni 1 500 000 
krooni uute linnas paiknevate majade puhul. On erandeid, 
kus on veelgi madalam või kõrgem tehinguhind. Kruntide 
keskmine hinnavahemik on 100-160 krooni ruutmeetri 
kohta.

olevate remonditud korterite pakkumishindades. Olulisi 
erinevusi on ka tehinguhindades. Põhjuseks see, et osadel 
müüjatel on kiirmüügi vajadus, teistel pole tarvidust 
odavamalt müüa. Reaalsele turuolukorrale vastavad 
pakkumishinnad on tehinguhindadest 3-5% kõrgemad. 
Nõudlus on kohati suurem pakkumisest, kui  tegemist 
on remontivajavate heas piirkonnas olevate korteritega. 
Põhjuseks madal ehitushind ning üldjuhul tuleb odavam 
osta remontivajav eluase ja oma kuludega remont teha, 
kui osta remonditud korter. Remonditud elamispindade 
pakkumine on suur ja nõudlus väike, mille põhitakistuseks 
jääb hind.

Ida-Virumaa korterite hinnatase 2010. aasta I kvartal (kr/m2)
Remontimata Remonditud Uued korterid

1-toalised 2 000 - 3 000 Kuni 5 000 5 500 - 6 000

2- toalised 2 000 - 2 500 Kuni 6 200 5 000 - 5 500
3- toalised 1 800 - 2 300 Kuni 5 000 5 000 - 5 500
4- toalised kuni 2000 Kuni 4 000 Kuni 5 000

Allikas: Uus Maa Kinnisvarabüroo

Üürikorterite hinnatase 2010. aasta I kvartal (kr/m2)
Remontimata Remonditud Uued korterid

1-toalised Kommunaalmaksed kuni 500 1 000 1 500

2- toalised Kommunaalmaksed kuni 800 1 500 2 000
3- toalised Kommunaalmaksed 2 500 Turg puudub
4- toalised Turg puudub Turg puudub Turg puudub

Allikas: Uus Maa Kinnisvarabüroo

Jõhvi kinnisvaratehingud 2007 – 2010

Allikas: Maa-amet

   Jõhvi
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TARTU
Tartumaal on tehingute arv püsinud kergete kõikumistega 
alates eelmise aasta I kvartalist stabiilsena. Samuti on 
tehingute koguväärtus jäänud suhteliselt stabiilsele 
tasemele. Kaalutletud keskmine hind Tartu linna korteritel 
on 10 500 krooni. Nõudlust on enim kõrgemalt hinnatud 
linnaosades nagu Tammelinn, Tähtvere ja kesklinn, 
eelkõige kvaliteetse kinnisvara järele. Kui kinnisvara vastab 
eelnevatele  kriteeriumitele, ollakse valmis maksma 
ka oluliselt rohkem kui keskmine ruutmeetrihind. 
Pakkumisest leiab aga rohkem tüüpplaneeringuga kortereid 
magalarajoonides, Tartus eelkõige Annelinnas, kus 
peamiseks müügiargumendiks ongi hind.

Vaadates kinnisvaraturu arenguid kolme viimase aasta 
jooksul ning võrreldes neid lähinaabrite omadega 90. 
alguses, võime ennustada, et 2010. aasta on stabili-
seerumise aasta. Tehinguarv tõuseb Eesti normaalselt 
toimiva kinnisvaraturu taseme lähedale. Seda arvamust 
toetab fakt, et tehinguarv on juba aasta alguses kasvanud 
märkimisväärselt võrreldes eelmise aastaga. Aprilli 
numbrid näitavad üle 50% tehinguarvu kasvu võrreldes 
2009. aastaga. Me ei ennusta aga hindade jõulist kasvu. 

2010. aastal on Tartus kaks uut arendust – esimeseks 
kortermaja 15 korteriga Jaamamõisa linnaosas Ida 
tänaval, kus ruutmeetri hind jääb 15 000 – 16 000 krooni 
vahemikku. Teiseks on 10 boksiga  ridaelamu Tammelinnas, 
ruutmeetrihinnaga 17 000 – 18 000 krooni ruutmeetri. 
Alates märtsist 2010. aastal on müüdud Ida tn kortermajas 
7 korterit, mis tõestab klientide väga suurt huvi.  Ridaelamu 
on juba välja müüdud, kuna broneeringud tehti projekti 
faasis. 
Eramud Tartus on väärtuses 700 000 - 900 000 krooni 
remontimata seisukorras, remonditud 1 200 000 - 
1 700 000 krooni ning uued 1400 000 - 2 500 000 krooni.

Tartu korterite hinnatase 2010. aasta I kvartal (kr/m2)
Remontimata Remonditud Uued korterid

1-toalised 9 000 - 10 000 11 000 15 000

2- toalised 8 000 - 9 000 10 000 -11 000 14 000 -15 000
3- toalised 8 000 10 000 -11 000 14 000 -15 000
4- toalised 7 500 - 8 000 9 000 -10 000 13 000 -14 000

Allikas: Uus Maa Kinnisvarabüroo

Tartu kinnisvaratehingud 2007 – 2010

Allikas: Maa-amet Tartus kesklinna piiril Aleksandri tänavas asuv korterelamu

   Tartu

Prognoos kinnisvaraturule 2010. aastaks
Pigem on toimunud hindade korrigeerimine põhjast 
natukene ülespoole. Edaspidi ennustame hindade väikest 
kasvu, umbes 5-7% aastas. Hindade tõusu võime oodata 
koos majanduse tõusuga, mida prognoosib ka Eesti Pank 
juba selleks ja järgmiseks aastaks. Ka Euroopa ühisvaluuta 
Eurole üleminek avaldab mõju Eesti kinnisvarahindadele, 
tõstes neid. Pakkumisest leiab aga rohkem tüüpplanee-
ringuga kortereid magalarajoonides, Tartus eelkõige 
Annelinnas, kus peamiseks müügiargumendiks ongi hind.
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Käesoleva trükise on koostanud UUS MAA KINNISVARABÜROO. Turuülevaate eesmärk on 
jagada informatsiooni ning see ei pretendeeri turu ning sündmuste veatule kirjeldamisele. Info, 
millel ülevaade baseerub, on hangitud allikatest, mis on meie arvates usaldusväärsed, kuid me ei 
saa garanteerida nende eksimatust. UUS MAA Kinnisvarabüroo ega sellega seotud isikud ei võta 
endale vastutust käesoleva väljaande või mõne selle osa kasutamisest tekkivate otseste või kaudsete 
kahjude korral. Trükise “Eesti kinnisvaraturu ülevaade. I kvartal 2010” autoriõigused on kaitstud. 
Selle väljaande või mõne selle osa paljundamine (elektrooniliselt, mehaaniliselt või muul moel
kopeerides), salvestamine ja levitamine on lubatud vaid UUS MAA Kinnisvarabüroo kirjalikul loal.

Värskeim kinnisvarainfo:
www.uusmaa.ee

http://www.uusmaa.ee
http://www.uusmaa.ee

	2010. aasta I kvartali kinnisvaraturu ülevaade
	HARJUMAA KINNISVARATEHINGUD 2001 – 2010
	Harjumaa tehingute koguväärtus ja 
	tehingute arv

	TALLINNA KORTERITURG
	Tallinna korterite tehingute arv
	Kaalutletud keskmine ruutmeetrihind
	Tallinna korteriturg 2004 - 2010
	Üürikorterid

	HARJUMAA ERAMUD
	Hoonestamata elamumaa tehingud Harjumaal

	PÕHJA-TALLINN
	KESKLINN
	LÕUNA-TALLINN
	LÄÄNE-TALLINN
	IDA-TALLINN
	VILJANDI
	Viljandi kinnisvaratehingud 2007 – 2010

	PÄRNU
	Pärnu kinnisvaratehingud 2007 – 2010

	SAAREMAA
	Saaremaa kinnisvaratehingud 2007 – 2010

	RAKVERE
	Rakvere kinnisvaratehingud 2007 – 2010

	JÕHVI
	Jõhvi kinnisvaratehingud 2007 – 2010

	TARTU
	Tartu kinnisvaratehingud 2007 – 2010

	Prognoos kinnisvaraturule 2010. aastaks


